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Europejskie Rodziny i 
Nastolatki 

Rzucają Palenie 



	  Presja	  rówieśnicza	  



Presja	  rówieśników?	  

 Presja, czyli nacisk jaki możesz odczuwać 
ze strony grupy kolegów, znajomych lub 
nawet pojedynczych osób 
  
 Ktoś może nalegać lub zachęcać cię, abyś 
zrobił coś, co nie będzie dla ciebie dobre 
lub czego nie chcesz 

 



Dlaczego ulegamy presji?  

 Niekiedy coś robisz… 
 
•  tylko	  po	  to,	  żeby	  zostać	  zaakceptowanym	  	  

•  ponieważ	  inni	  to	  robią	  i	  nie	  chcesz	  od	  nich	  „odstawać”	  

•  ponieważ	  obawiasz	  się	  krytyki	  lub	  wyśmiania	  

•  bo	  wydaje	  ci	  się,	  że	  pomysły	  innych	  są	  lepsze	  od	  Twoich	  

•  bo	  ……….	  (pomyśl	  dlaczego	  jeszcze)	  
 
 



Wpływ	  rówieśników	  może	  być	  też	  
pozytywny	  

 Koledzy mogą wspierać Twoje pozytywne    
zachowania i wybory, możecie się wzajemnie 
motywować (np. w sporcie, nauce, hobby). 

 
 Powinni też szanować Twoją odmienność  i 
Twoje zdanie. 

 
 
 



Dyskusja	  	  

� Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, że ktoś z 
Twoich kolegów próbował przekonać Cię do 
czegoś?  

 
� Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, gdy to Ty 

usiłowałeś wpłynąć na kolegę?  

� Czy był to wpływ negatywny czy pozytywny? 



Radzenie	  sobie	  z	  presją	  rówieśników	  	  



	  
Naucz	  się	  rozpoznawać	  znaki…	  	  	  
	  

	  
 Gdy jesteśmy pod czyjąś presją i czujemy się 
zmuszeni do zrobienia czegoś, czego nie chcemy 
robić, wtedy pojawiają się  

nieprzyjemne doznania cielesne 



1.   Czy ja naprawdę chcę to zrobić? (jakie znaki daje mi 

moje ciało?) 

2.   Czy odniosę korzyści z mojego wyboru?  

3.   Czy będę bezpieczny? Czy nie doznam szwanku na 

zdrowiu? 

4.   Czy wybór, który podejmę nie będzie wbrew regułom 

obowiązującym w szkole lub mojej rodzinie? 

5.   Co jest powodem, że mój kolega wywiera na mnie 

presję?  

	  

Zanim	  podejmę	  decyzję…	  	  



 

 
 

Jeśli pomyślę o powyższych pytaniach, jestem 
w stanie zadecydować, kiedy powiedzieć NIE 

 

 

Podejmowanie	  działania	  	  




